Проект

ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй,
Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи,
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО,
Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Урядів і Парламентів держав світу
щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та
засудження порушень Російською Федерацією, як державоюагресором, прав і свобод кримськотатарського народу.
Підтверджуючи повагу до Статуту ООН, Загальної декларації прав людини
1948 року, Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за
нього 1948 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
1966 року, Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року,
Декларації ООН про права корінних народів 2007 року ;
виходячи із Заяви Верховної Ради України щодо гарантії прав
кримськотатарського народу у складі Української Держави;
нагадуючи про визнання Україною кримськотатарського народу корінним
народом України;
підтверджуючи, що депортація з Криму кримських татар у 1944 році є
геноцидом кримськотатарського народу;
підкреслюючи, що наслідки геноциду кримськотатарського народу досі не
подолані;
підтверджуючи невід’ємне право кримськотатарського народу на
самовизначення у складі суверенної і незалежної Української Держави;
нагадуючи про визнання Меджлісу кримськотатарського народу як
виконавчого органу Курултаю кримськотатарського народу та Курултаю як
вищого представницького органу кримськотатарського народу;
відзначаючи ухвалення парламентами Латвійської Республіки та
Литовської
Республіки
рішень
про
визнання
депортації
кримськотатарського народу з Криму у 1944 році геноцидом;
вкотре нагадуючи про триваючу збройну агресію Російської Федерації
проти України, що привела до окупації частин території України -

Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та окремих районів
Донецької і Луганської областей,
вкотре наголошуючи, що Російська Федерація продовжує здійснювати
мілітаризацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, політику
етноциду кримських татар та етнічних українців в Криму, включаючи
дискримінаційні переслідування українців, кримських татар та
представників інших національних меншин і корінних народів, а також
незаконно утримує громадян України у в’язницях,
відзначаючи зухвале невиконання Російською Федерацією наказу
Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року у справі «Застосування
Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та
Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
(«Україна проти Російської Федерації»), зокрема щодо скасування заборони
на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу;
виходячи з того, що питання деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і
відновлення
індивідуальних
і
колективних
прав
корінного
кримськотатарського народу залишатимуться в порядку денному Верховної
Ради України;
висловлюючи підтримку громадянам України на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема
політичним в’язням, їх родинам і іншим постраждалим від репресій
російського окупаційного режиму;
підкреслюючи ключову роль санкційного тиску з боку міжнародного
співтовариства у стримуванні подальшої ескалації збройної агресії
Російської Федерації, а також очевидну необхідність більшого тиску для
примусу держави-агресора до повернення в рамки міжнародного права;
Верховна Рада України звертається до
Організації
Об’єднаних
Націй,
Європейського
Парламенту,
Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ,
Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Урядів
і Парламентів держав світу із закликом:
задіяти додаткові заходи, спрямовані на продовження
політики
невизнання спроби анексії Криму та впровадити міжнародний моніторинг
їх повного дотримання

посилити тиск на державу-агресора - Російську Федерацію,
використовуючи всі можливі санкційні та політико-дипломатичні та
економічні механізми, з метою припинення порушень Росією
фундаментальних принципів міжнародного права і виконання вимог
міжнародного співтовариства, зокрема деокупації відновлення державного
суверенітету України над Автономною Республікою Крим і містом
Севастополем і прилеглими водами Чорного і Азовського морів;
домагатись від Росії, як держави-окупанта, дотримання норм міжнародного
гуманітарного права, припинення порушень прав людини в Криму як
невід'ємної частини суверенної території України, зокрема прав кримських
татар як представників корінного народу України;
домагатись від Російської Федерації повного та безперешкодного доступу
до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя конвенційних та моніторингових органів ООН, Ради Європи,
ОБСЄ, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій, зокрема
Моніторингової місії ООН з вивчення ситуації з прав людини в Україні
та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, для здійснення
моніторингу ситуації з правами людини згідно з їх повноваженнями;
активно реагувати на нові випадки порушення прав людини в тимчасово
окупованому Криму шляхом термінового введення додаткових санкцій, як
адресних проти відповідальних осіб, так і секторальних проти Російської
Федерації;
порушувати питання відновлення державного суверенітету України над
Автономною Республікою Крим і містом Севастополем і прилеглими
водами Чорного і Азовського морів під час усіх комунікацій на високому й
найвищому рівнях з державою-агресором - Російською Федерацією;
визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом
кримськотатарського народу і долучитися 18 травня до вшанування пам’яті
жертв геноциду кримськотатарського народу;
домагатись від Російської Федерації, як держави-члена Організації
Об'єднаних Націй виконати наказ Міжнародного Суду від 19 квітня 2017
року щодо застосування тимчасових заходів у справі «Застосування
Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та
Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
(«Україна проти Російської Федерації») та скасувати незаконні обмеження
на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі
інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського народу.
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